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13.ป่าชายเลน



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ ทรงรับสั่งว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน”    หมายความว่า 
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพ
พร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือ
บุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มโีอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

กรมชลประทานได้น้อมน าพระราชด าริดังกล่าวมาใช้ในการมีส่วนร่วมในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ (๑)ร่วมคิด (๒)ร่วมสร้าง/ท า/ปฏิบัติ 
(๓)ร่วมใช้/รับประโยชน์ และ(๔)ร่วมดูแลรักษา ดังนี้

(๑)ร่วมคิด ในการพิจารณาและการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญ
ทั้งราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เสียประโยชน์จากโครงการ เพื่อระดมแนวคิดที่จะ
ช่วยเหลือราษฎรส่วนรวม

(๒)ร่วมสร้าง/ท า/ปฏิบัติ ในช่วงการก่อสร้าง จะให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามาร่วมก่อสร้าง 
เพื่อให้เข้าใจการก่อสร้าง และเกิดความรักในการเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น  

(๓)ร่วมใช้/รับประโยชน์ และ(๔)ร่วมดูแลรักษา โดยการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าของโครงการฯ เพื่อ
บริหารจัดการน้ า ร่วมกันดูแลและบ ารุงรักษา เพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีการบริหารงานภายในกลุ่ม 
และใช้ประโยชน์จากโครงการที่พระองค์ได้พระราชทานมา



... การเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนัน้ เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็น
การช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะ ฉะนั้นในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง แต่ละกรณี 
จ าเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการ และความจ าเป็นก่อนและต้องท าความเข้าใจ
กับผู้ที่เราจะช่วยให้เข้าใจดว้ยว่า เขาอยู่ในฐานะอย่างไร สมควรที่จะได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างไร เพียงใด อีกประการหนึ่งในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักส าคัญว่า
เราจะช่วยเขา เพ่ือให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป... 



ในการช่วยเหลือประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมิได้มีพระราช
ประสงค์ให้คนเหล่านั้นสูญเสียวัฒนธรรมหรือขนบประเพณีดั้งเดิมของตน หากแต่ทรง
เน้นที่จะให้ความคิดและหลกัปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เข้าไปนั้น สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม 
ไม่ว่าภาคใดของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความ
ช่วยเหลือพสกนิกร พระองค์ทรงเน้นให้ด าเนินการด้วยวิธีที่เรียบง่ายและประหยัด
ที่สุด เช่น ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพราะการน าทรัพยากรและ
วัสดุมาจากที่อ่ืน ท าให้สิ้นเปลืองและค่าใชจ้่ายสูง ซึ่งจะกลายเป็นความพยายามที่สูญ
เปล่า เพราะเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ชาวบ้านไม่อาจด าเนินการต่อไปได้โดยล าพัง อัน
จะท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการถูกท าลายลงโดยสิน้เชิง



“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ในสงัคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่าง
อื่นไม่ได้ เราต้องแนะน า เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเรา
เข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แลว้ก็อธิบายให้เขาเข้าใจ 
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”



… การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพอสมควร 
และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึน้โดยล าดับ
ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการ
เดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็น
ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด…



ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในทุกประเภทดังกล่าว มีหลักและ
วิธีการท่ีส าคัญ โดยในการพัฒนาแหล่งน้ าจะเป็นรูปแบบใดต้องเหมาะสมกับ
รายละเอียด สภาพภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่นเสมอ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้า
ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่ม
หนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสม
เพียงใดก็ตาม

ที่ส าคัญ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ภูมิภาคใด จะต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนใน
ภาคนั้นเสมอ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงาน
พัฒนาแหล่งน้ า โดยเมื่อทรงทราบว่า น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพของราษฎร จึงทรงทุ่มเทพระ
ราชหฤทัยในด้านงานพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า โดยได้พระราชทานแนวพระราชด าริในการ
พัฒนาแหล่งน้ าให้กับกรมชลประทาน เพื่อรับไปศึกษา  พิจารณา  ออกแบบ และก่อสร้างโครงการโดย
พระองค์ทรงรับสั่งอยู่เสมอว่า โครงการที่มาจากพระราชด าริของพระองค์นั้นเป็นเพียงแนวทางเพื่อการ
พิจารณาเท่านั้น มิใช่ “นโยบาย” ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นทุกโครงการที่จะเกิดขึ้นต้องมีการศึกษา
ความเหมาะสมทางวิชาการเสมอ นอกจากนีร้าษฎรในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการตั้งแต่เร่ิมแรก ถ้าโครงการใดที่ยังมีปัญหาเร่ืองที่ดินกับราษฎรและไม่สามารถตกลงกันได้ ก็
ทรงมีพระราชด ารัสให้ระงับโครงการนั้น ๆ ไว้ก่อน นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนให้มีการจัดท า
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้ก่อน ส าหรับ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่นั้น ต้องรอดูความพร้อมทางด้านงบประมาณของประเทศด้วย  ดังนั้น 
กรมชลประทานจึงได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระองค์มาใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าของกรมชลประทาน โดยท าการศึกษาวางแผนโครงการอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติในทุกโครงการ 



โครงการพระราชด าริ 5 โครงการ
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โครงการเขือ่นแควน้อยบ ารุงแดน จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสดจ็พระ
ราชด าเนินไปทรงเปดิเขื่อนนเรศวร และทรงเยี่ยมราษฎร 

ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับงานชลประทานว่า ควรพิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ าแควน้อย ที่อ าเภอวัดโบสถ์ โดยเร่งด่วนและควร
ให้เก็บน้ าได้อย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ าแควน้อยตอนล่าง 

และสามารถจัดหาน้ าสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณโุลก โครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ 

กรมชลประทาน จึงได้เร่งสนองพระราชด าริ ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการ
เขื่อนแควน้อย ตามที่ได้พระราชทานพระราชด ารไิว้ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ เขื่อนแควน้อย ว่า “เขื่อนแควน้อย
บ ารุงแดน” ซึ่งความหมาย คือ เขื่อนแควน้อยทีท่ าให้มีความเจริญในพื้นที่ 



สามารถ
ระบบส่งน้ าทั้งหมดของโครงการที่วางแผนไว้ 
สามารถส่งน้ าได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 23,826 ไร่ จาก
ระบบส่งน้ าทั้งหมดของโครงการที่วางแผนไว้ 155,166 ไร่ 

สามารถจัดสรรน้ า เพื่อสนับสนุนพื้นที่สูบน้ าด้วยไฟฟ้าท้าย
เขื่อนประมาณ 
สามารถจัดสรรน้ า เพื่อสนับสนุนพื้นที่สูบน้ าด้วยไฟฟ้าท้าย
เขื่อนประมาณ 33,995 ไร่ 

ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาและโครงการ
พิษณุโลกฝั่งซ้ายในฤดูแล้งได้อีกประมาณ 
ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาและโครงการ
พิษณุโลกฝั่งซ้ายในฤดูแล้งได้อีกประมาณ 250,000 ไร่ 

เมื่อด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานได้แล้วตามแผนงาน
ที่วางไว้ จะสามารถส่งน้ าได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 
439,161 ไร่ 

เมื่อด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานได้แล้วตามแผนงาน
ที่วางไว้ จะสามารถส่งน้ าได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 
439,161 ไร่ 

รวมทั้ง ยังสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าแควน้อย
ตอนล่างและส่งผลถึงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
บางส่วน

รวมทั้ง ยังสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าแควน้อย
ตอนล่างและส่งผลถึงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยา
บางส่วน



โ      พัฒ   ุ่  ้้  ้ พ ยั ตอ บ อั เ ื่อ   จ  พ     ด้  ิ
ต้ บ ส เ  ือย อ้ เภอเ  ว  จั หวัด  ฬสิ ธุ์

เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทาน
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกบัพัฒนาลุ่มน้ าล าพะยงัตอนบน อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยให้พิจารณากอ่สร้างอ่างเก็บน้ าล าพะยงัตอนบน (ห้วยวังค า) เพ่ือ
ช่วยเหลือราษฎรบ้านกุดสิม กุดตอแก่น และหมู่บ้านอื่นๆ ให้มีน้ าใช้ท าการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคตลอดปี 

พร้อมทั้งพิจารณาผันน้ าจากล าห้วยยาง (ตน้น้ าห้วยบางทราย) ลงมา
เพ่ิมเติมให้กับอ่างเก็บน้ าล าพะยังตอนบนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือสนับสนุน
เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตต าบลคุ้มเก่าและต าบลสงเปลอืย และราษฎรใกล้เคียง 



         ฒ               ย       

                   ช    ิ  

     ส      ย          ข             ฬสิ ธ ์

เส  แบ ่เ ตั หวัด

เส  แบ ่เ ตจั หวัด

จั หวัด ุ ด ห  

จั หวัด ุ ด ห  

จั หวัด  ฬสิ ธุ์

จั หวัด  ฬสิ ธุ์

 ว  จุอ่  ฯ 10.5       บ. .

 ว  จุอ่  ฯ 4.0       บ. .

อ่าง ห้วยไผ่
10.5 ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ าที่ผันจากอ่าง
เก็บน้ าห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริว่า 
“ล าพะยังภูมิพัฒน์” ซึ่งหมายความว่า อุโมงค์ผันน้ าที่น าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ าล าพะยัง

อุโมงผันน ้า

12,000 ไร่

4,600 ไร่



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของโครงการ
เป็นการพัฒนาแหล่งน้ าโดยค านึงถึงสภาพภูมิสังคมของโครงการที่มีข้อจ ากัดทั้งปริมาณน้ า

ต้นทุนและสภาพการเกษตรของราษฎร ฯลฯ ตลอดการพัฒนาที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
จากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ในหลายรายประสบความส าเร็จ มีการ

ขุดสระเก็บน้ าไว้ใช้ในแปลงการเกษตรพร้อมทั้งมีการผันน้ าจากลุ่มน้ าข้างเคียงมาเติมให้กับสระน้ าที่
ขุดไว้ในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ชลประทานทั้งโครงการประมาณ 16,600 ไร่



โ      เ ื่อ  ุ ด่          
ต้ บ หิ ต้ั   อ้ เภอเ ือ      ย   จั หวัด     ย 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ที่บ้านท่าด่าน ต าบล
หินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ านครนายก 

เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ าใช้ท าการเกษตร การอุปโภคบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม
และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปร้ียว 

รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย

ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2544



• สามารถช่วยป้องกันและบรรเทาภยัปญัหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก 

• ส่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้กับพื้นที่
ชุมชนต่างๆ 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง
นครนายก อ าเภอปากพลี อ าเภอองครักษ์ และ 
อ าเภอบ้านนา 

• เป็นการรักษาระบบนเิวศน์ของแม่น้ า
นครนายก ซึ่งเคยเกิดการเน่าเสียในช่วงฤดู
แล้งเป็นประจ าทุกป ี

• ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วของจังหวัด
นครนายก ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

• เป็นแหล่งน้ าต้นทุนพื้นทีช่ลประทานฤดูฝน 
รวม 185,000 ไร ่ส่วนฤดูแล้ง 60,000-
70,000 ไร ่

• ข้าวนาปีเดิมได้ผลผลิตเฉลีย่ 48.64 ถงัต่อไร่ 
เพิ่มขึ้นเป็น 64.07 ถัง ต่อไร่ 

• ข้าวนาปรังเดิมได้ผลผลิตเฉลีย่ 53.33 ถัง ต่อ
ไร่ เพิ่มขึ้น เป็น 72.86 ถัง ต่อไร่

• โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10 เมกกะวัตต ์จ านวน 
28 ลา้นหน่วยต่อปี



โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา

สภาพดินได้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย เป็นผลให้ระบบ
นิเวศแหล่งน้ าขาดสมดุล เกิดปัญหาน้ าเค็มรุก น้ าจืดขาดแคลน น้ าเปร้ียวจากป่าพรุแพร่กระจายน้ าเสีย
จากพื้นที่ท านากุ้ง แปลงเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน และเกิดน้ าท่วมในระดับสูงและยาวนาน 
เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ าในพื้นที่รวมน้ าหลาก และมีช่องทางระบายน้ าไม่เพียงพอ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ จึงได้
พระราชทานพระราชด าริให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
แนวพระราชด าริโดยสรุป คือ ทรงให้แก้ปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพน้ า โดยก่อสร้างประตูระบาย
น้ าอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นจุดเร่ิมต้น



โ      พัฒ  พ้ื  ี่ ุ่  ้้    พ ั อั เ ื่อ   จ  พ     ด้  ิ  ีหัวใจ   พัฒ  แ   ้ 
ให โ         สบ ว  ส้ เ ็จต  พ     ด้  ิ ี่ได พ        ไว   ือ   บ ิห  แ  จัด    ้้  ี่
เห   ส สอด   อ  ับพ้ื  ี่แ   ว  ต อ     ้้ แต่  อ  ีพ อ   ษฎ 

ปตร. อุทกวิภาชประสทิธิปตร. อุทกวิภาชประสทิธิ



•

•

•

•

•

• ท าให้สามารถป้องกันการรุกตัวของน้ าเค็ม 
มีแหล่งน้ าจืดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
การเกษตรกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ได้เต็ม
พื้นที่ 

• ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ ท า
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ สมดังนาม
พระราชทานชื่อ “ประตูอุทกวิภาชสิทธิ” 
ซึ่งมีความหมายถึง “ประตูที่มี
ความสามารถ แบ่งแยก น้ าจืด น้ าเค็ม ได้
ส าเร็จ” 

• สามารถบรรเทาอุทกภัย ลดระดับและ
ระยะเวลาน้ าท่วมในพื้นที่ลงได้เป็นอย่าง
มาก 

• ลดความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและ
แหล่งชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ฤดูแล้งเกษตรกรสามารถท านาปรังเพิ่มขึ้น
จากเดิม 52,000 ไร่ เป็น 200,000 ไร่ 
และในช่วงฤดูฝน

ปตร. อุทกวิภาชประสิทธิปตร. อุทกวิภาชประสิทธิ



โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดสกลนคร จังหวดันครพนม

เมื่อวันที่ 14 18 และ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งทรงร่างรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ าพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเร่ืองน้ าท่วมและน้ าแล้งในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณสองฝั่งล าน้ า
ก่ า ให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี



ได้พระราชทานพระราชด าริเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ให้กรมชลประทานพิจารณา
ด าเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในล าน้ าก่ าตอนล่างเพียงเตี้ยๆ เพื่อให้เก็บกักน้ าในพื้นที่เพียงเล็กน้อยก่อน 
เนื่องจากยังมีปัญหาที่ดินที่ถูกน้ าท่วม ซึ่งราษฎรเรียกร้องค่าตอบแทนสูงมาก แต่ถ้าจะไม่พิจารณาก่อสร้างก็
เสียดาย เพราะถ้าสร้างอาคารบังคับน้ าในล าน้ าก่ าตอนล่างนี้ได้แล้ว จะช่วยพื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงน้ีได้อย่างมาก 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ าในล าน้ าก่ าตอนล่างเพียงระดับต่ าได้แล้ว ต่อไปถ้าสามารถ
เจรจาปัญหาที่ดินที่ถูกน้ าท่วมได้ในราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ าให้สามารถเก็บกัก
ได้มากยิ่งขึ้น



การด าเนินงานโครงการประตูระบายน้ า จ านวน 7 แห่ง ท าให้สามารถเก็บกักน้ าในล าน้ าก่ าเหนือ
ประตูระบายน้ าสามารถน าไปใช้ในการชลประทานในพื้นที่สองฝั่งของล าน้ า

พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 165,000 ไร่ 
ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อบริหารและจัดการน้ าภายในกลุ่ม ท าให้การส่งน้ าชลประทานมี

ประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มั่นคง มีรายได้สูงขึ้น
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กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ าห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดล าปาง

 สร้างเสร็จ ปี พ.ศ. 2527

 ความจุใช้งาน 92,000 ลบ.ม.

 พื้นที่รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน 195 ครัวเรือน 

 ฤดูฝน 900 ไร่ และฤดูแลง้ 100 ไร่

 สร้างเสร็จ ปี พ.ศ. 2527

 ความจุใช้งาน 92,000 ลบ.ม.

 พื้นที่รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน 195 ครัวเรือน 

 ฤดูฝน 900 ไร่ และฤดูแลง้ 100 ไร่



สภาพปัญหา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  และหาของป่า  โดยชาวบ้านส่วน

ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาระบบนิเวศน์  ในฤดูแล้งกจ็ะท าการเผาป่า  
เพ่ือรอให้ฝนตกเพ่ือที่จะไดท้ าการเก็บเห็ดเผา  เพื่อน าไปขายเนื่องจากราคาดี 
ส่งผลท าให้ในหน้าแล้งไม่มนี้ าเพ่ือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค  ส่วนในหน้า
ฝนก็จะท าการเกษตร  แต่ได้ผลผลิตไม่ดีนัก ท าให้เกิดปัญหาความยากจน

ถึงแม้เม่ือชาวบ้านได้อ่างเก็บน้ าแล้ว ส่งผลปัญหาการเพาะปลูกในฤดูฝนก็
หมดไป  แต่ในฤดูแลง้ เนื่องจากสภาพป่าต้นน้ าไม่สมบูรณ์ ปริมาณน้ าไหลลงอ่างจึงไม่
เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก เกษตรกรก็ยังเผาป่าและเก็บของป่าอย่างเดิม ส่งผล
ต่อเนื่องให้ในช่วงตน้ฤดูฝนเกิดปัญหาคุณภาพน้ าที่ไม่ดี  และน้ ามีลักษณะเป็นฝุ่นโคลน

สภาพปัญหา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  และหาของป่า  โดยชาวบ้านส่วน

ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาระบบนิเวศน์  ในฤดูแล้งกจ็ะท าการเผาป่า  
เพ่ือรอให้ฝนตกเพ่ือที่จะไดท้ าการเก็บเห็ดเผา  เพื่อน าไปขายเนื่องจากราคาดี 
ส่งผลท าให้ในหน้าแล้งไม่มนี้ าเพ่ือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค  ส่วนในหน้า
ฝนก็จะท าการเกษตร  แต่ได้ผลผลิตไม่ดีนัก ท าให้เกิดปัญหาความยากจน

ถึงแม้เม่ือชาวบ้านได้อ่างเก็บน้ าแล้ว ส่งผลปัญหาการเพาะปลูกในฤดูฝนก็
หมดไป  แต่ในฤดูแลง้ เนื่องจากสภาพป่าต้นน้ าไม่สมบูรณ์ ปริมาณน้ าไหลลงอ่างจึงไม่
เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก เกษตรกรก็ยังเผาป่าและเก็บของป่าอย่างเดิม ส่งผล
ต่อเนื่องให้ในช่วงตน้ฤดูฝนเกิดปัญหาคุณภาพน้ าที่ไม่ดี  และน้ ามีลักษณะเป็นฝุ่นโคลน



กรมชลประทานจึงไดส้่งเสรมิการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าพ้ืนฐาน โดยจดัตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 และสง่เสริมให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า
ได้น าตัวอย่างการก่อสร้างฝายแม้ว (ฝายต้นน้ า)  จากโครงการห้วยฮ่องไคร้ไปให้
ความรู้และขยายผล  โดยราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายแม้ว  
ซึ่งราษฎรได้เห็นว่าน้ าที่ไหลลงมามีความใสขึ้นไม่ขุ่นเหมือนแต่ก่อน  และป่า
บริเวณฝายแม้วในหน้าแล้งยังเขียวอยู่และมีน้ าขังเป็นช่วงๆ 



ท าให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าขึ้น  โดยเป็น
การระเบิดจากข้างในโดยอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของราษฎรทุกหมู่  โดยออกกฎใน
การห้ามเผาป่าเพื่อการเก็บเห็ดเผาะ  มีการตั้งเวรยามในการรักษาป่า  และมีการจัดท า
ฝายต้นน้ า ในทุกร่องน้ า  ท าให้ป่าต้นน้ าฟื้นตัว  ในหน้าแล้งยังมีน้ าไหลจากป่าลงไปใน
อ่างเก็บน้ า  และเกิดการจัดสรรน้ าและแบ่งปันน้ าอย่างเป็นธรรมจากการพูดคุยการ
ร่วมกันในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า  ท าให้ไม่มีข้อขัดแย้ง

ท าให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าขึ้น  โดยเป็น
การระเบิดจากข้างในโดยอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของราษฎรทุกหมู่  โดยออกกฎใน
การห้ามเผาป่าเพื่อการเก็บเห็ดเผาะ  มีการตั้งเวรยามในการรักษาป่า  และมีการจัดท า
ฝายต้นน้ า ในทุกร่องน้ า  ท าให้ป่าต้นน้ าฟื้นตัว  ในหน้าแล้งยังมีน้ าไหลจากป่าลงไปใน
อ่างเก็บน้ า  และเกิดการจัดสรรน้ าและแบ่งปันน้ าอย่างเป็นธรรมจากการพูดคุยการ
ร่วมกันในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า  ท าให้ไม่มีข้อขัดแย้ง



ผลสัมฤทธิ์ของโครงการผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติใน 2-3 ปี

 มีน้ าไหลลงอ่างตลอดปี

 เกษตรกรประกอบอาชีพไดต้ลอดปี มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

 เกษตรกรเคารพกฎกตกิาทีพ่วกเขาตั้งไว้ ไม่มีการเผาป่า

 ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติใน 2-3 ปี

 มีน้ าไหลลงอ่างตลอดปี

 เกษตรกรประกอบอาชีพไดต้ลอดปี มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

 เกษตรกรเคารพกฎกตกิาทีพ่วกเขาตั้งไว้ ไม่มีการเผาป่า



LOGO



Company name

สภาพทั่วไปของโครงการ
กรมชลประทาน

• โครงการส่งน้้าและบา้รุงรักษาแม่ยม ตั้งอยู่  
  ประมาณ กม.ที ่80 จากต้นน้้า
• พื้นที่รบัน้้า 5,500  ตร.กม.

พื้นที่โครงการ 267,000     ไร่
พื้นที่ชลประทาน 224,000     ไร่
ครอบคลุม 6     อ าเภอ

           38     ต าบล
                                    158     หมู่บ้าน



Company name

ล าน้ ายมในฤดูฝนล าน้ ายมในฤดูฝน ล าน้ ายมในฤดูแล้ง

ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง

ปริมาณน้ าสูงสุดเฉลี่ย 1,042 ลบ.ม/วินาที ปริมาณน้ าต่ าสุดเฉล่ีย 3 ลบ.ม./วินาที



Company name



Company name

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม
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ปริมาณน้้าที่สามารถส่งได้เพื่อการเพาะปลูก ความต้องการน้้าเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง 71,770 ไร่  

ปริมาณน ้าที่สามารถส่งได้

ปริมาณความตอ้งการน ้า

กรมชลประทาน



Company name

1. การขาดแคลน้ าเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูแล้งทุกปี 
ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์

สภาพปัญหาโครงการฯ แม่ยม
กรมชลประทาน



Company name

2. เกิดความขัดแย้งของประชาชนในการแย่งชิงน้้า  2. เกิดความขัดแย้งของประชาชนในการแย่งชิงน้้า  
ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า

สภาพปัญหาโครงการฯ แม่ยม
กรมชลประทาน



Company name

3. เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้เกิด
การประชุมเรียกร้องให้ภาครัฐจัดหาน้ าเข้าสู่ระบบชลประทาน

4. เกษตรกรท าลายอาคารชลประทาน

กรมชลประทาน

สภาพปัญหาโครงการฯ แม่ยม



Company name

5. ผลผลติทางการเกษตรเสียหาย เนื่องจาก
    การขาดแคลนน้ าเพื่อการเพาะปลูก

กรมชลประทาน

สภาพปัญหาโครงการฯ แม่ยม

6. เกิดความยากจนในพื้นที่ เนื่องจากรายได้จากการ
เพาะปลูกไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว



Company name

7. เกิดการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ท าให้เกดิปัญหาทางสังคม

กรมชลประทาน

สภาพปัญหาโครงการฯ แม่ยม



Company name

การจัดต้ัง/ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ า
 ระดับพ้ืนฐาน
 ระดับบริหารการใช้น้้า

การจัดการความรู้
 การจัดการฐานข้อมูล
 การคิด วิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 การบริหารจัดการน้้าที่เหมาะสม
 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานและหน่วยงาน

  การวางแผนการปลูกพชื
 การวางแผนการสง่น้ า
 การก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลอื

งาน การประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่าย/งาน 
เจ้าหนา้ที่ของโครงการ

การมีส่วนร่วมภาครัฐ
- การน้าเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้้า
- การท้างานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
- การก้าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
- การจัดหางบประมาณสนับสนุน
- การใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- ก้าหนดการให้ความช่วยเหลือโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
- การก้าหนดรอบเวรการส่งน้้า
- การก้าหนดข้อบงัคับ ข้อตกลงในการใช้น้า้ร่วมกัน

การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น

การท างานรูปแบบ 
1
2
3

การท างานรูปแบบ 3 ประสาน
1. การสนบัสนนุด้านจัดหาน้ าเพื่อการเพาะปลูก
2. การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม
3. การควบคุม ดูแล และการปฏิบัติตามข้อตกลง

กรมชลประทาน

แนวความคิดของนวัตกรรมการป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้งแบบบรูณาการ



Company name

ภาพรวมกระบวนงานของนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
แบบบูรณาการ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม               

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่ยม                             

ส่วนราชการในพื้นท่ี

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เกษตรกรในเขต
โครงการฯ แม่ยม

นวัตกรรมแบบ
บูรณาการ

นวัตกรรมแบบ
บูรณาการ

รูปแบบ 3 ประสาน :
1. การสนับสนุนด้านจัดหาน้้า

เพื่อการเพาะปลูก
2. การบริหารจัดการน้้าแบบมี

ส่วนร่วม
3. การควบคุม ดูแล และการ

ปฏิบัติตามข้อตกลง

อ้านาจ
คณะกรรมการ 

ก.ช.ภ.จ.

พื้นท่ีเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งในเขต

โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาแม่ยม :

1. ป้องกันและ
บรรเทาภัยแล้ง
แบบบูรณาการ

2. เป็นไปตาม
แผนการส่งน้้าที่
วางไว้

3. ลดความ
เสียหายจากการ
เพาะปลูก

4. ลดความขัดแย้ง
ในพื้นที่

5. เกษตรกรมีความ
พึงพอใจ

กรมชลประทาน



Company name

กระบวนงาน 3 ประสาน

การควบคุม ดูแล 
และการปฏิบัติตาม

ข้อตกลง

การสนับสนุนด้าน
จัดหาน้้าเพื่อการ

เพาะปลูก

การบริหารจัดการน้้าแบบมีสว่นร่วม

• เจ้าหน้าท่ีชลประทาน
• นายอ้าเภอ
• ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
• องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

• ก.ช.ภ.จ.แพร่
• โครงการส่งน้้าฯ แม่ยม
• โครงการชลประทาน

แพร่

• โครงการส่งน้้าฯ แม่ยม
• กลุ่มผู้ใช้น้้า

• เกษตรอ้าเภอ
• เกษตรกร

กรมชลประทาน

1

2

3



Company name

• กรมชลประทาน
• วางแผนการบริหารจัดการน้้า  
• จัดต้ังศูนย์ประสานการบริหาร

จัดการน้้า
• สนับสนุนเครื่องสูบน้้าเคล่ือนท่ีของ

กรมชลประทาน
• ประสานงานกับจังหวัด พื้นท่ี 

เกษตรกรผู้ใช้น้้า และหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้อง

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ

สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า

ประสานที1่  การสนับสนุนด้านจัดหาน้ าเพื่อการเพาะปลูก

• ก.ช.ภ.จ. แพร่
• สนับสนุนงบประมาณค่า

น้้ามันเครื่องสูบน้้า และค่า
กระแสไฟฟ้า

• เกษตรจังหวัด
• จัดหาน้้ามันเช้ือเพลิงและบริหาร

งบประมาณในการสูบน้้า
• ส่งเสริมให้ความรู้ในการเพาะปลูก

พืชท่ีเหมาะสม

การบริหารจัดการน้ ารูปแบบ 3 ประสาน

กรมชลประทาน



Company name

                   :

                         
                     

                       



Company name

• กรมชลประทาน
• สนับสนุนข้อมูลด้านน้้าในการตัดสินใจ
• ร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้้า
• การบริหารจัดการน้้าตามข้อตกลง

• อ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
• สนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดประชุม
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกอ่นและหลังการ

ประชุม
• การนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าประชุม

• เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ
• เป็นผู้จัดการประชุมการบริหารจัดการน้้าใน

พื้นที่
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีที่มีความขัดแย้งด้าน

การเกษตรในพื้นที่
• สรุปรายงานการประชุมเสนอ ก.ช.ภ.จ.

ประสานท่ี 2  การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม

• เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ า
• ก้าหนดนัดหมายการปิดกั้นท้านบชั่วคราว

ในล้าน้้ายมและล้าน้้าสาขา
• ก้าหนดรอบเวรและข้อตกลงการส่งน้้า
• ติดตั้งเคร่ืองสูบน้้าในพื้นท่ี
• บ้ารุงรักษาและท้าความสะอาดคคูลองก่อน

การส่งน้้า
• ร่วมเป็นคณะท้างานด้านต่างๆ เช่น        

หาแหล่งน้้า ไล่น้้า ฯลฯ

กรมชลประทาน

การบริหารจัดการน้ ารูปแบบ 3 ประสาน



Company name
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Company name

  ิ             ั                      



Company name

• กรมชลประทาน
• ควบคุมดูแลการบริหารจัดการน้้าให้เป็นไป

ตามข้อตกลงที่วางไว้
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในระหว่างการส่ง

น้้าร่วมกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่

• อ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
• เป็นผู้ตรวจสอบ ก้ากับดูแล การบริหาร

จัดการน้้าให้เป็นไปตามข้อตกลง
• ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในพื้นที่

• เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ
• ควบคุมดูแลการการใช้น้้ามันเชื่อเพลิง ค่า

กระแสไฟฟา้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ
แก้ไขปัญหาในการด้าเนินงาน

ประสานที่ 3  การควบคุม ดูแล และการปฏิบัติตามข้อตกลง

• เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ า
• ปฏิบัติตามข้อตกลง
• ร่วมตรวจสอบการใช้น้้ามันเชื่อเพลิง และ

กระแสไฟฟา้ ในการสูบน้้าช่วยเหลือ  ให้
เป็นไปตามแผน

• ร่วมกับส่วนราชการในการตรวจสอบรอบ
เวรการส่งน้้าให้เป็นไปตามแผน

• ร่วมพิจารณาในการปรับแผนการบริหาร
จัดการน้้ากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน

การบริหารจัดการน้ ารูปแบบ 3 ประสาน



Company nameกรมชลประทาน

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม

4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ



Company name

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ความเชื่อมโยงของกระบวนงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
กรมชลประทาน

การบูรณา
การ

หน่วยงาน
ราชการใน

จังหวัด

การรวมตัว
ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 6 

อ้าเภอ

การบูรณาการ
แผนงาน  

งบประมาณ
ในการช่วยเหลือ

ภาคประชาชน
ตรวจสอบการ

ด้าเนินงานภาครัฐ

การ Focus 
ปัญหาร่วมกัน

ประโยชน์สุข
ของประชาชน

พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สภาพสังคมดีขึ้น



Company name

กรมชลประทาน

• การบริการที่ดีขึน้ในขณะที่อัตราก าลังลดลง

• ประหยัดค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา

• มีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

• อาคารชลประทานได้รบัการดูแล

• ลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

  ชลประทาน

ผู้รับบริการ เกษตรกร

• ท าการเกษตรได้หลายครั้งต่อปี

• ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  รายไดเ้พิ่มขึ้น 

• เกษตรกรมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ

• ลดการเคลื่อนย้ายของแรงงานภาคการเกษตร 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

• สังคมลดความขัดแย้ง

• สร้างโอกาสใหป้ระชาชนในการเสริมสร้างรายได้

• มีการท างานแบบบูรณาการลดความขัดแย้ง

  ระหว่างหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

• ได้ความสามัคคีและความเช่ือมั่นในพื้นที่

• ได้มูลค่าเพ่ิมจากการเก็บภาษีในพื้นที่

• เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

กรมชลประทาน



Company name

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรมชลประทาน

 สร้างโอกาสในการเพาะปลูกจาก 32,500 ไร่ ในปี 2536 เป็น 92,000 ไร่
ในปี 2553

 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 154 ล้านบาท เป็น 553 ล้านบาท

 การบริการดีขึ้น ในขณะที่อัตราก าลังลดลง โดยในปี 2547 มีอัตราก าลัง 
282 คน  ขณะที่ ปี 2554 มีอัตราก าลังเพียง 166 คน สามารถประหยัด
งบประมาณค่าเงินเดือนได้ปีละ 18.6 ล้านบาท

 ลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ชลประทาน

 ลดความขัดแย้งของสังคมและชุมชน

 เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยรักษาอาชีพเกษตรกรและพื้นที่
ชลประทาน

 เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 มีความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ



Company name

รางวัลท่ีโครงการฯ แม่ยมได้รับ
กรมชลประทาน

รางวัลดีเด่น (ก.พ.ร.) 
รางวัลคุณภาพการให้บริการ

ประชาชน
ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ 

    ประจ าปี พ.ศ. 2554



Company name

      รางวัลที่โครงการฯ แม่ยมได้รับ
กรมชลประทาน

รางวัลชนะเลิศ (UN) ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สาขาการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่าน
กลไกด้านนวัตกรรม ประจ้าปี พ.ศ. 2555  

(Category 3:  Fostering participation in policy-making decisions 
through innovative mechanisms, Asia and the Pacific)



Company name

United Nations Public Service Awards

United Nations Public Service Awards
1st Place Winner

Category 3: Fostering participation in policy-making 
decisions through innovative mechanisms

Royal Irrigation Department

THAILAND

หนึ่งในความมุง่มัน่ที่
กรมชลประทานมอบบริการ

ที่ดีให้กับประชาชน

กรมชลประทาน



WWW.rid.go.th


